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 مقدمة

 بشأن انتهاكات   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦ املؤرخ   ٧/١ بقرار جملس حقوق اإلنسان      يقّدم هذا التقرير عمالً       - ١
ض الفلسطينية احملتلة، وبشكل خاص حقوق اإلنسان الناشئة عن اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األر

 األخرية يف قطاع غزة احملتل، حيث طلب اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق                اهلجمات والتوغالت 
 .اإلنسان تقدمي تقرير إىل اجمللس، يف دورته الثامنة، عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك القرار

والتوغالت اإلسرائيلية املتكررة يف األرض الفلسطينية احملتلـة،        يدين اهلجمات   "،  ٧/١فاجمللس، يف قراره        - ٢
 ١٢٥وخباصة منها ما حدث مؤخراً يف قطاع غزة احملتل، وأسفرت عن خسائر يف األرواح راح ضحيتها أكثر من 

شخصاً ومئات اإلصابات بني املدنيني الفلسطينيني، منهم نساء وأطفال وُرضع؛ ويعرب عن صدمته إزاء القصف               
سرائيلي لبيوت الفلسطينيني وقتل املدنيني فيها، وإزاء السياسة اإلسرائيلية املتمثلة يف إنزال عقوبة مجاعية حبـق              اإل

السكان املدنيني، وهو إجراء خمالف للقانون اإلنساين الدويل، ويدعو إىل مقاضاة مرتكيب هذه األعمال؛ ويدعو إىل 
يلية يف األرض الفلسطينية احملتلة قاطبة ووقف إطالق الصواريخ         الوقف الفوري جلميع التوغالت العسكرية اإلسرائ     

البسيطة الصنع اليت أسفرت عن مقتل مدنيَّْين اثنني ووقوع بعض اجلرحى يف جنوب إسرائيل؛ ويدعو أيـضاً إىل                  
حتالل، اختاذ إجراء دويل عاجل لوضع هناية فورية لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة باال             

يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك سلسلة اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية املتواصلة واملتكررة يف       
هذه األراضي واحلصار املفروض على قطاع غزة احملتل؛ ويكرر دعواته إىل توفري احلماية الفورية للشعب الفلسطيين 

 للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ وحيث مجيع األطراف يف األرض الفلسطينية احملتلة امتثاالً
املعنية على احترام قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل واالمتناع عن ممارسة العنف ضد 

 ."السكان املدنيني

 ٢٥فربايـر إىل    / شـباط  ٢٥( مدى شـهرين     ويقّيم هذا التقرير مدى التقدم احملرز يف تنفيذ القرار على             - ٣
من انتهاء فترة اإلبالغ اليت مشلها التقرير السابق بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن ) ٢٠٠٨أبريل /نيسان

يف اهلجمات والتوغالت   اهلجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، وبشكل خاص           
، يركّز هذا التقرير يف املقام األول على الوضع يف غزة ٧/١ لقرار اجمللس ووفقاً). A/HRC/7/76(قطاع غزة احملتل 

. وعلى العنف الذي ميارس ضد السكان املدنيني      )  القطاع ال سيما يف سياق اإلغالق الذي يتعرض له       (وما حوهلا   
ؤثر يف حالة حقوق واليت تملشمولة بالتقرير  اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا األطراف أثناء الفترة ايتناول أيضاً هوو

مجيـع األطـراف   عاتق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، ويعرض باختصار االلتزامات القانونية الواقعة على       
 .مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ويقّدم توصيات إىل اجمللس

لتزامات األطراف باحترام قواعد القـانون      ا: السياق القانوين  -  أوالً
  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 مجيع األطراف املعنية إىل احترام قواعد القانون الـدويل حلقـوق   ٧/١يدعو قرار جملس حقوق اإلنسان         - ٤
 عن  طة الفلسطينية، فضالً  وكما هو مبني بإجياز فيما يلي، فإن إسرائيل والسل        . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   



A/HRC/8/17 
Page 4 

 

التزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان إزاء الـسكان            تتحمل  محاس يف غزة،    
 .األرض الفلسطينية احملتلة على حد سواءيف املدنيني يف إسرائيل و

   القانون اإلنساين الدويل-  ألف

الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب معـايري القـانون          تبّين لوائح اتفاقية الهاي واتفاقية جنيف           - ٥
التزامات إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة باعتبارها السلطة        األوثق صلة باملوضوع فيما خيص      اإلنساين الدويل   

 القانونيـة    بشأن اآلثار  ٢٠٠٤عام  الصادرة يف   ذكّرت حمكمة العدل الدولية، يف فتواها       د  قو. القائمة باالحتالل 
، بأنه إذا مل تكن ")فتوى اجلدار"ويشار إليها فيما يلي باسم (الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة 

 املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربيـة  ١٩٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨املؤرخة  اتفاقية الهاي    يف   إسرائيل طرفاً 
ا لوائح اتفاقية الهاي، فإن أحكام هذه اللوائح قد أصبحت جزءاً من القـانون              ، اليت أرفقت هب   )االتفاقية الرابعة (

 إىل أن اتفاقية جنيف الرابعة تسري على األراضي الفلسطينية اليت كانت،            أيضاًاحملكمة  وخلصت  . العريف الدويل 
 .)١(صراع أثناء ذلك الاحتلتها إسرائيل، تقع إىل الشرق من اخلط األخضر واليت ١٩٦٧قبل صراع عام 

 أحادي اجلانب، مبوجـب     وفيما خيص السلطة الفلسطينية، فقد قّدمت منظمة التحرير الفلسطينية تعهداً             - ٦
، بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية املتعلق ١٩٨٢يونيه / حزيران٧يف صدر عنها إعالن 
واعتربت سويسرا، بوصفها الدولة الوديعة، ذلك      ). األولالربوتوكول   (ضحايا املنازعات املسلحة الدولية   حبماية  

  إضـافياً   خطيـاً  ، قّدمت منظمة التحرير الفلسطينية تعهداً     ١٩٨٩ويف عام   . )٢(التعهد األحادي اجلانب صحيحاً   
أمـا  ".  والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرخة   بالتقّيد باتفاقيات جنيف األربع   "

املتعلقة جبملة أمور منها    والقانون اإلنساين الدويل    بااللتزامات الناشئة عن    تعلق حبماس، فهي ملزمة بالوفاء      فيما ي 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد أكّدت . سري األعمال القتالية وحقوق املدنيني وغريهم من األشخاص املشمولني باحلماية

  ويل مبـا ينـسجم مـع قيمنـا وأعرافنـا          نـساين الـد   القانون الدويل والقـانون اإل    "محاس التزامها باحترام    
 .)٣("وتقاليدنا األصيلة

   القانون الدويل حلقوق اإلنسان-  باء

عـن  الناشئة   اجلدار، فيما يتعلق مبسؤوليات إسرائيل       خبصوصخلصت حمكمة العدل الدولية، يف فتواها           - ٧
العهد الـدويل   أحكام  أن  نية احملتلة، إىل    التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان جتاه األرض الفلسطي        

                                                      
1 This fact has not been altered by Israel’s 2005 unilateral withdrawal of its forces from the strip, as confirmed 
repeatedly since then by the General Assembly (most recently in its resolution 62/107 of 17 December 2007) and by 
the United Nations Secretary-General (notably in this message to the United Nations Seminar on Assistance to the 
Palestinian People, Amman, Jordan, 19 February 2008; and in his message to the opening of the 2008 session of the 
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, New York, 14 February 2008). 

2 ICJ Wall Opinion, para 9. 
3 Text of the National Unity Government programme delivered by then Prime Minister Ismail Haniya before the 
Palestinian Legislative Council, 17 March 2007. 
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&TypeID=9&TabIndex=2. 
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واتفاقية حقوق اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ويعكس موقف هيئات األمم املتحدة ملعاهدات حقوق اإلنـسان         . )٤( على األرض الفلسطينية احملتلة    الطفل تسري 

 يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، تظـل        عدل الدولية، وهو أن إسرائيل، بوصفها دولة طرفاً       موقف حمكمة ال  
تتحّمل املسؤولية عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، ما دامـت                

 أن التزامـات    دل الدولية أيـضاً   والحظت حمكمة الع  . )٥( على هذه األراضي   واليتهاإسرائيل مستمرة يف ممارسة     
االلتزام بعدم وضع أيـة     " تشمل   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    إسرائيل مبوجب العهد الدويل     

 .)٦("عراقيل يف وجه ممارسة هذه احلقوق يف امليادين اليت انتقل فيها االختصاص إىل السلطات الفلسطينية

رها، كما يشهد بذلك عدد من التعهدات العامة اليت أعلنت فيها السلطة            والسلطة الفلسطينية ملزمة بدو       - ٨
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية واجمللس التشريعي الفلسطيين عن التزاماهتم باحترام القانون الدويل حلقوق             

 ضمانات ومراسـيم     وقد مشلت هذه التعهدات    .)٧(اإلنسان، بالتقّيد بااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان       
مع إسرائيل، والذي نص على أن ميارس الطرفـان         املوقع  وإعالنات وشىت االتفاقات املربمة يف إطار اتفاق أوسلو         

 ." وحلكم القـانون املراعاة الواجبة لقواعد حقوق اإلنسان ومبادئها املقبولة دولياً       "صالحياهتما ومسؤولياهتما مع    
 بشأن قطاع غزة ومنطقة أرحيا على أن حتترم كل من ١٩٩٤شرة من اتفاق عام وباملثل، فقد نصت املادة الرابعة ع
 من املواد    عدداً )٩(وعالوة على ذلك، يتضمن القانون األساسي الفلسطيين      . )٨(إسرائيل وفلسطني حقوق اإلنسان   

 املـواد ذات    دخلت( عن االلتزام بالتقّيد بأهم الصكوك يف جمال حقوق اإلنسان           اليت حتمي حقوق اإلنسان فضالً    
                                                      
4 ICJ Advisory Opinion paras. 102-113 (where ICJ concluded that the protection offered by human rights 
conventions do not cease in cases of armed conflict and that the ICCPR, the ICESCR and the CRC are applicable in 
respect of individuals within its jurisdiction, even concerning those individuals under its jurisdiction outside its own 
territory). 

5 An examination of the concluding observations of different United Nations treaty bodies confirms this view: In its 
concluding observations of 2003, the Human Rights Committee (HRC) reiterated that the ICCPR provisions apply 
“to the benefit of the population of the Occupied Territories for all conduct by the State party’s authorities or agents 
in those territories that affect the enjoyment of rights enshrined in the Covenant…”. Similarly in its 2003 concluding 
observations, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) reaffirmed its view that “the State 
party’s obligations under the Covenant apply to all territories and populations under its effective control” 
(E/C.12/1/Add.90) The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) drew a similar conclusion 
in its concluding observations of March 2007 (CERD/C/ISR/CO/13, para. 32). 

6 ICJ Advisory Opinion, para. 112. 
7 PLO chairman Yasser Arafat repeatedly stated that he and his Government were committed to respecting to 
all international human rights standards, for instance, to representatives of Amnesty International on 2 Oct 1993 
and 7 Feb 1996. 

8 In addition, the PA has undertaken to respect specific human rights obligations in the context of its membership of 
the Euro Mediterranean partnership, which was established in November 1995 with the adoption of Barcelona 
Declaration and which contains a human rights component, stating that members should respect fundamental human 
rights and freedom, and act in accordance with United Nations Charter and UDHR, as well as other obligations 
under international law, in particular those arising out of regional and international instruments to which they are 
party (Barcelona Declaration, 27-28 November 1995; http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm). 

9 http://www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law. 
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 من القانون األساسي تنص على أن ١٠فاملادة ). ٢٠٠٣ وُعّدلت يف عام ٢٠٠٢يوليه / متوز٧الصلة حيز النفاذ يف 
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء "أن على و" االحترام وواجبة ملزِمة األساسية وحرياته اإلنسان حقوق"

مـن   ويكفل الباب الثـاين  ."والدولية اليت حتمي حقوق اإلنسانإلقليمية على االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق ا     
طائفة من احلقوق املدنية جلميع األشـخاص       ) ٣٣- ٩املواد  " (احلقوق واحلريات العامة  " املعنون   القانون األساسي 

 وحرية التعبري، مثل عدم جواز القبض غري القانوين، واحلق يف حماكمة قانونية، وحظر التعذيب والعقوبة اجلماعية،(
وكان إنشاء اهليئة الفلـسطينية املـستقلة       .  عن أهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية     فضالً.) وحرية العقيدة، إخل  

، مبوجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، مبثابة خطوة إضافية            ١٩٩٣حلقوق املواطن يف عام     
، مبوجب الربوتوكول ن ذلك، فقد تعهدت السلطة الفلسطينية أيضاً ع  وفضالً .)١٠(يف اجتاه احترام حقوق اإلنسان    

، بأن متارس شرطتها الصالحيات     ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٢٨املتعلق بإعادة االنتشار ضمن االتفاق املؤقت املؤرخ        
 إىل محاية    وحلكم القانون، وأهنا ستسترشد باحلاجة     واملسؤوليات مع املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان املقبولة دولياً       

 .)١١(الناس واحترام كرامة اإلنسان وجتنب املضايقات

أما فيما يتعلق حبماس، فمن اجلدير بالذكر أن غري الدول من اجلهات الفاعلة اليت متارس وظائف شبيهة                     -٩
مة باحترام قواعد حقوق اإلنسان عندما يؤثر سلوكها بالوظائف اليت متارسها احلكومات وتسيطر على إقليم ما ملَز

مصممة علـى   " عن ذلك أهنا      وقد ذكرت محاس فضالً    .)١٢(على حقوق اإلنسان لألفراد الواقعني حتت سيطرهتا      
تعزيز سيادة القانون، واحترام القضاء، والفصل بني السلطات، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان، واملساواة بني (...) 

 .)١٣(..."، مبا فيها حرية الصحافة وحرية التعـبري         املواطنني؛ وحماربة كل أشكال التمييز؛ ومحاية احلريات العامة       
احلريات العامة؛ وتعزيز قيم الدميقراطية؛ ومحاية حقوق اإلنسان (...) باحترام " على التزامها وأكّدت محاس أيضاً

                                                      
10 Furthermore, article 31 of the Palestinian Basic Law provides for the establishment by law of an independent 
commission for human rights. In May 2005, PICCR submitted before the PLC a draft law for discussion and 
approval. This draft law confirms PICCR as the National Human Rights Commission in Palestine with Ombudsman 
function at its core. 

11 Article XIX; The Israel-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip. 
12 By way of example, in the joint report on Lebanon and Israel, a group of four Special Rapporteurs concluded that: 
“Although Hezbollah, a non-State actor, cannot become a party to these human rights treaties, it remains subject to 
the demand of the international community, first expressed in the Universal Declaration of Human Rights, that every 
organ of society respect and promote human rights. (…) It is especially appropriate and feasible to call for an armed 
group to respect human rights norms when it exercises significant control over territory and population and has an 
identifiable political structure” Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, 
Philip Alston; the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of 
physical and mental health, Paul Hunt; the Representative of the Secretary-General on human rights of internally 
displaced persons, Walter Kälin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, Miloon Kothari,(A/HRC/2/7), para. 19. See A/HRC/6/76, paras 4-9 for a brief overview 
of relevant events leading up to Hamas’ takeover of the Gaza strip. 

13 Speech delivered by Prime Minister Isma’il Hanya at the conference organized by the PCHR on “The New 
Government and the Agenda for Human Rights”. Gaza, June 2006. 
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 مبا ينسجم مـع قيمنـا وأعرافنـا وتقاليـدنا         ؛ وعلى احترامها القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل         (...)
 .)١٥("احلقوق واحلريات العامة مقدسة لدينا، وأن احترام القانون مبدأ راسخ ال خنرقه"كما أعلنت أن .)١٤("ليةاألص

   التقدم احملرز يف تنفيذ القرار-  ثانياً
   إغالق غزة-  ألف

  الوضع العام

اردات  أمام العامل اخلارجي، باستثناء بعـض الـو        ظل قطاع غزة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مغلقاً           - ١٠
اإلنسانية احملدودة، وحركات عدد قليل من الزائرين الدوليني واملرضى احملتاجني للرعاية الطارئـة والفلـسطينيني           

مارس / آذار١٢ و٢وكان معرب رفح مع مصر، يف الفترة ما بني . لخروجلالذين حصلوا من إسرائيل على تراخيص 
فُتح معرب كارين يف فترات متقطعة فقط إلدخال احلبـوب         وقد  .  بصفة استثنائية للحاالت الطبية    ، مفتوحاً ٢٠٠٨

وعلف احليوان، يف حني فُتح معرب إيريز لعدد حمدود من التجار الفلسطينيني، والعـاملني يف جمـال املـساعدة،                   
أبريل، / نيسان ٢٥فرباير و / شباط ٢٠ وخالل الفترة ما بني      .)١٦( هلم تراخيص خاصة   تواحلاالت الطبية ممن ُمنح   

 شاحنة حمّملة إىل غزة، بينما كان معرب كريم شـالوم           ٢ ٤٢٤وهو ما مسح بعبور      ، يوماً ٣٨ صوفا ملدة    فُتح معرب 
وبلغ جمموع كمية اإلمدادات اإلنسانية الـيت       .  شاحنة حمّملة إىل غزة    ٨٧٥ مسح بعبور     مما ، يوماً ٣٣ ملدة   اًمفتوح

 .)١٧( شاحنة حمّملة٥٢١ُسمح بدخوهلا إىل غزة خالل الفترة نفسها 

 أصالًاليت أدت إىل تفاقم حاالت انقطاع الكهرباء اليت كانت حتدث           (لقد تركت حاالت نقص الوقود      و    - ١١
 على مجيع  عميقاًأثراً) ٢٠٠٦يونيه /الت الكهربائية العاملة يف غزة يف حزيرانيف غزة نتيجة لتدمري بعضٍ من احملوِّ     

دت املخزونات اخلاصة وزادت حاجيات موسم احلصاد والصيد        مناحي احلياة يف غزة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، إذ نف         
 مـن الـديزل     مارس، أن إمدادات إسرائيل   /وقد أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، يف آذار       . من الطلب على الوقود   

 .)١٨(٢٠٠٧ بالفترة نفسها من عام قارنةً يف املائة على التوايل م٨٠ يف املائة و٥٧والبرتين تراجعت بنسبة 

أبريل، قتل  / نيسان ٩يف  ) معرب الُشجاعية (ب هجوم شنه ناشطون فلسطينيون على معرب ناحل عوز          وعق    - ١٢
ويعتمد سكان غزة كلية   . عبور الوقود يف اجتاه غزة    املزيد من القيود على      إسرائيل   فرضتفيه مدنيان إسرائيليان،    

                                                      
14 Text of the National Unity Government programme delivered by then Prime Minister Ismail Haniya before the 
Palestinian Legislative Council, 17 March 2007. 
 http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&TypeID=9&TabIndex=2. 
15 Letter to PCHR by Isma’il Hanya on 01 October 2007. 

16 OCHA, Report No. 61 Implementation of the Agreement on Movement and Access (5-18 March 2008). 

17 OCHA, Implementation of the Agreement on Movement and Access, Reports 60 and 61, covering the period 
between 20 February and 25 April. Also, Israeli Ministry of Defense, Unit of Coordination of Government Activities 
in the Territories (COGAT), from 1 April to 23 April 2008. 
18 OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008. 
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 لسكان غزة بالتزّود بالوقود من      ن إسرائيل ال تسمح   إ إذ   - على الوقود الذي يصلهم عن طريق معرب ناحل عوز          
 للهجوم، خفّضت إسرائيل كمية البرتين اليت كـان         ة التالي األسابيعففي  . أخرىوسيلة  أي  بأي مصدر آخر وال     

 . يف املائة٤٣ يف املائة وخفّضت كمية وقود الديزل بنسبة ٨٠ للغزيني بتلقيها بنحو مسموحاً

 مليون لتر من الـديزل الـصناعي يف         ٢,٢ يف غزة بتلقي     ويف تلك األثناء، مسحت إسرائيل حملطة الطاقة          -١٣
 .)١٩( ميغاواط ٨٠إنتاج الكهرباء يف حدود ثلثي طاقتها العادية فقط البالغة          باألسبوع، األمر الذي مسح للمحطة      

   يف املائة يف إمدادات الكهرباء أثناء فترات الـذروة، وهـو        ٢٠ لذلك، عاىن قطاع غزة من عجز يصل إىل          وتبعاً
 ١٦ ويف   .)٢٠(ت من أربـع إىل سـت سـاعات يف اليـوم           لتيار الكهربائي لفترا  لب يف حاالت انقطاع     ما تسب 
كميات حمدودة أيـضاً    اسُتؤنفت اإلمدادات بكميات حمدودة من البرتين الصناعي حملطة الكهرباء يف غزة و           أبريل،  /نيسان

 .غاز الطبخمن 

ؤولون يف السلطة الفلسطينية أن محاس كانت أبريل، ادعت قوات الدفاع اإلسرائيلية ومس/ نيسان١١ويف     - ١٤
 .)٢١( إىل القطاعتستويل، ألغراض عملياهتا العسكرية، على نصف كمية الوقود اليت حتّوهلا إسرائيل أسبوعياً

وقد دعـت   .  أنشطة وكاالت األمم املتحدة العاملة يف قطاع غزة        كما أن نقص الوقود قد أعاق بشدة          - ١٥
أبريل، إىل وقف مجيع أعمال العنـف، مـن قبيـل    / نيسان١٥مشترك صدر يف وكاالت األمم املتحدة، يف بيان  

أبريل، / نيسان٢٣ويف . اهلجمات على معرب ناحل عوز، وإىل االستئناف الفوري لتدفق إمدادات الوقود وتوزيعها        
مدادات الوقود ، السيدة أجنيال كني، يف جلسة إحاطة جمللس األمن، إن إالسياسية للشؤون م املساعدالعا األمنيقالت 

 ٢٤سـتنفد يف  ) "األونـروا  (يف الشرق األدىنالفلسطينيني غاثة وتشغيل الالجئني   وكالة األمم املتحدة إل   املتاحة ل 
ستوقف األونروا مـساعداهتا الغذائيـة لالجـئني    "سمح بإدخال البرتين إىل القطاع، نه ما مل يُ   إ، و "أبريل/نيسان

 القمامة وهي اخلدمات اليت يستفيد املتعلقة جبمع عن خدماهتا ، فضالً الجئ٦٥٠ ٠٠٠الفلسطينيني البالغ عددهم 
 .)٢٢(" من الغزاويني٥٠٠ ٠٠٠منها 

  اآلثار املترتبة على التمتع حبقوق اإلنسان

، خالل الفتـرة    )ال سيما الوقود  (لقد ترتب عما أشري إليه أعاله من قيود على حركة األفراد والبضائع                 - ١٦
ع سكان قطاع غزة مبجموعة كبرية من حقوق اإلنسان اليت حيق هلم التمتع هبا، ت على متاملشمولة بالتقرير، أثر سليب

 على متتعهم حبقهم يف احلياة والكرامة اإلنسانية وباألخص ما هلم من حقوقٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية، بل أيضاً
 . وحرية احلركة

                                                      
19 Gaza Fuel Restrictions: Walking Toward Crisis, Gisha-Legal Centre for Freedom of Movement, 17 April 2008. 
20 Ibid. 
21 Haaretz, 11 April 2008, http://www.haaretz.com/hasen/spages/974043.html. 
22 Briefing to the Security Council on the situation of the Middle East, 23 April 2008. 
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قطع الغيار واملعدات الالزمـة يف شـل    توفر وعدموفيما يتعلق باحلق يف املياه، فقد استمر نقص الوقود       - ١٧
 يف املائة من األسر املعيشية يف قطاع غزة احلـصول           ٣٠وكان بإمكان   . شبكات التزويد باملياه والصرف الصحي    

وكان على نظام الصرف الصحي يف غزة أن يلقي يف البحـر        . على إمدادات املياه لسويعات فقط مرة كل يومني       
 متر مكعب من ميـاه      ٢٠ ٠٠٠ و  متر مكعب من املياه املستعملة املعاجلة جزئياً       ٥٠ ٠٠٠- ٣٠ ٠٠٠ حنو   يومياً

 .)٢٣( للخطر ، وهو ما جيعل التمتع باحلق يف الصحة ويف مستوى معيشي الئق معّرضاً            غري املعاجلة الصرف الصحي   
التربـة،    تـسربت إىل   قد   ً متر مكعب أخرى من مياه الصرف الصحي املعاجلة جزئيا         ٣٠ ٠٠٠-١٠ ٠٠٠وكانت حنو   

  .)٢٤( غزة يفووصلت يف بعض احلاالت إىل طبقة املياه اجلوفية، ملوثةً بذلك موارد مياه الشرب الشحيحة أصالً

توقف خدمات  يف  وقد تسببت حاالت نقص الوقود، وعدم دفع الرواتب، واالفتقار إىل قطع الغيار أيضاً                - ١٨
 ٦٠٠ ٠٠٠سكان مدينة غزة البالغ عددهم  منها أبريل، وهي خدمات يستفيد/لقمامة منذ مطلع شهر نيسانمجع ا
مـارس، مجعـت    /ويف شهر آذار  .  طن متري من النفايات الصلبة يف اليوم       ١ ٢٠٠وينتج قطاع غزة    . )٢٥(نسمة

 من الوقود ملساعدهتا يف مجع       لتراً ٥٣ ٨٥٠ب  طن من النفايات الصلبة يف اليوم وزّودت البلديات          ٢٠٠األونروا  
 .)٢٦(ست القمامة يف الشوارع مسببة بذلك خماطر إضافية على الصحة العامةومع ذلك، تكّد. قمامتها

دقيق القمح واألرز والبقـول     (وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء، فقد زاد سعر سلة الغذاء األساسية يف غزة                  - ١٩
 .)٢٧(٢٠٠٧يونيه / يف املائة منذ شهر حزيران٣١بنسبة ) والزيت النبايت وزيت الزيتون والسكر ومسحوق احلليب

وأفادت جمموعة من املنظمات الربيطانية العاملة يف جمال املعونة أنه، نتيجة للقيود الصارمة املفروضة على حركـة      
البضائع واألفراد، أخذت أسعار األغذية ترتفع وأخذت سلع دقيق القمح وحليب األطفال واألرز، من بني سلع                

 ئة من سكان قطاع غزة يعتمدون على املساعدات، علماً         يف املا  ٨٠وكان حنو   . أساسية أخرى، تشح أكثر فأكثر    
 واجلدير بالذكر أن احلق يف      .)٢٨( يف املائة  ٥٠إىل  ومن املتوقع أن ترتفع     يف املائة    ٤٠ل بأن معدالت البطالة تناهز ا    

يق سبيل  توفري القوت لنفسه عن طر    على  املرء  بقدرة  املعونة الغذائية، وإمنا    باحلصول على    أساساًيتعلق  الغذاء ال   
 .الئق للعيش

 على فرص احلصول على  على احلق يف الصحة، إذ انعكس سلباًوقد أثّر اإلغالق املفروض على غزة أيضاً    - ٢٠
ترتب عـن هـذا     ت ملنظمة الصحة العاملية، ميكن أن       ووفقاً.  عن توافر الدواء يف قطاع غزة      الرعاية الصحية فضالً  

                                                      
23 IRIN/OCHA OPT: Gaza’s Sewage System in Crisis, 25 March 2008. 

24 Ibid. 

25 OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008. 

26 Ibid. 

27 Ibid. 
28 The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion, 6 March 2008, Catholic Agency for Overseas Development, Amnesty 
International, CARE International UK, Christian Aid, Médecins du Monde UK, Oxfam, Save the Children UK and 
Trocaire. 
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ثل زيادة خماطر الوفاة بني األمهـات والرضـع واألطفـال دون     ، خماطر هتدد الصحة م    إذا تزايد تدهوره  الوضع،  
 وأفـادت   .)٢٩(اخلامسة من العمر، واحتماالت التعرض لألمراض املنقولة باملياه، واإلصابة بالصدمة واالكتئـاب           

   مادة من املستلزمات الطبية الـضرورية      ١٤٢ و ٤١٦ ل دواًء من األدوية الضرورية      ٥٥منظمة الصحة العاملية أن     
 .)٣٠(مارس نتيجة لعدم توفر املوارد املالية/ مل تكن متوفرة يف آذار٥٩٦ل ا

فبسبب عملية  . أثّر اإلغالق على متكّن املرضى من احلصول على الرعاية الصحية خارج قطاع غزة            كما      - ٢١
طفلة رضـيعة يف    : مارس بعد رفض الترخيص هلم الجتياز معرب إيريز       /اإلحالة املعقدة، تويف أربعة مرضى يف آذار      

 مصاب  عاما٥٤ً  عمرهمارس؛ ورجل يبلغ/ آذار٢ من عمرها مصابة مبرض يف الكبد توفيت يف الثانية عشر شهراً
 ٢٠ تعاين من مشاكل يف القلب توفيت يف          عاماً ٤٨  عمرها بلغيمارس؛ وامرأة   / آذار ١٤بسرطان الرئة تويف يف     

 ملنظمـة    ووفقاً .)٣١(مارس/ آذار ٢٢يت يف   طان الكبد توف   مصابة بسر   عاماً ٥٨  عمرها بلغيمارس؛ وامرأة   /آذار
 .مارس/ آذار١٢- ١ عن طريق معرب رفح يف الفترة  مريضا٢٥٧ً  ما جمموعهالصحة العاملية، ُنِقل يف هذه األثناء

اخلاصـة  طول مدة إجراءاته    بسبب  وأدانت منظمات إسرائيلية حلقوق اإلنسان جهاز األمن اإلسرائيلي             - ٢٢
. القلب لتلقي العالج يف إسرائيل أو لعبور إسرائيل للعالج يف األردن أو مصر            تراخيص ملرضى السرطان و   بإصدار  
 ١٢ منه، ٢١أبريل إىل غاية /، فقد ُمنع، يف الفترة من مطلع نيسان       "حقوق اإلنسان أطباء من أجل    " ملنظمة   ووفقاً
 وأفاد جهـاز األمـن      .)٣٢(ج الالزم للبقاء على قيد احلياة     العالدخول إسرائيل لتلقي     آخر بالسرطان من     مريضاً

 على االنتقادات اليت وّجهت له، أن مثة زيادة يف استغالل السياسة اإلنسانية اإلسرائيلية              الداخلي اإلسرائيلي، رداً  
الناشـطني  " أن طلبـات  يصدرون شهادات طبية مزورة مقابل الرشوة، مـدعياً     الذين  غزاويني  الطباء  األمن قبل   
 .)٣٣(الطيب قد زادت من اخلطر على األمن القوميلدخول إسرائيل للعالج " اإلرهابيني

وعالوة على ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية يف رام اهللا أن معظم سيارات اإلسـعاف يف غـزة                      - ٢٣
وحسب ما أفادت به الوزارة، فإن نقص الوقود        .  الوقود توفرأبريل بسبب عدم    / نيسان ٢١توقفت عن العمل يف     

القدرة على تعقيم األدوات الطبية، وإىل تعطل املعدات الطبية تقلص  إىل  أديا أيضاًواالنقطاع املستمر للكهرباء قد
املولّدات االحتياطية املستخدمة للحفاظ على اسـتمرار عمـل         طاقة   على أن    وشددت الوزارة أيضاً  . عن العمل 

 .)٣٤(لفترة حمدودة للغايةإال للعمل ال تكفي املعدات الطبية حلفظ احلياة 

                                                      
29 WHO, Health Action in Crises at http://www.who.int/hac/. 

30 OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008. 
31 Ibid. 

32 Physicians for Human Rights, 21 April 2008, at  
http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=566&catid=55&pcat=-1&lang=ENG. 

33 Jerusalem Post, 21 April 2008, http://www.jpost.com/servlet/ 
Satellite?cid=1208422652388&pagename=JPost%2FJPArticle%2FshowFull. 

34 Ministry of Health press release, 21 April 2008. 



A/HRC/8/17 
Page 11 

 اإلغالق  ، فقد ترتب على   بأعلى مستوى ممكن من الصحة العقلية     حبق كل إنسان يف التمتع      وفيما يتعلق       - ٢٤
برنامج الصحة العقلية للمجتمعات فقد قام . والتوغالت العسكرية املتكررة أثر سليب على الرفاه النفسي للغزاويني

 تلميذ يف مدارس األونروا ٣٩ ٠٠٠مارس، بفحص / التابع لألونروا، خالل األسبوعني األولني من شهر آذاراحمللية
مارس /فرباير وآذار/التوغالت العسكرية اليت وقعت يف شباطوردود الفعل إزاء يف مشال غزة لتحديد مدى التعرض 

 ٢٨١، منـهم    ) صـدمات  ُتخلِّف( تعرضوا إىل أحداث رضحية       تلميذاً ٧٩٠وتوصلت األونروا إىل أن     . ٢٠٠٨
 تلميـذ تـضررت     ١٠١ مـشوهة، و    شاهدوا جثثـاً    تلميذاً ١٩٩حداث، و تل أحد أقارهبم يف هذه األ      قُ تلميذاً

، حيث ٧٩٠ لا ويف الفترة نفسها، قّدم مستشارو األونروا استشارات مجاعية وفردية هلؤالء األطفال .)٣٥(مساكنهم
بات ضـطرا  يف املائة منهم يعانون من توترات حادة تالية لإلصابة بالصدمة ولديهم قابلية للتعرض ال              ٩٤تبّين أن   

 أسرة مـن  ٢٤٤وبّينت دراسة أجراها قسم علم النفس باجلامعة اإلسالمية على        .  بالصدمة نفسية الحقة لإلصابة  
 يف السلوك وزيادة يف املشاكل النفسية لدى األطفال، ومـن            أن مثة تغّيراً   ٢٠٠٨فرباير  /سر قطاع غزة يف شباط    أ

 ٤٣(، وصعوبات يف النوم     ) يف املائة  ٤٥(، والغضب   )ئة يف املا  ٦٣(، والقلق   ) يف املائة  ٦١(اخلوف  : هذه املشاكل 
، وصعوبات يف إهناء الواجب ) يف املائة٥٠(، وعدم التركيز يف املدرسة ) يف املائة٤٠(، والتغّيب املدرسي )يف املائة

 .)٣٦() يف املائة٥١(، وعدم الرغبة يف املشاركة يف األنشطة الترفيهية أو التعليمية ) يف املائة٤٧(املدرسي 

 بسبب نقص الوقود الناجم عن وفيما يتعلق بإمكانية نيل التعليم، فقد ُشلّ نظام النقل يف غزة كلية تقريباً    - ٢٥
 يف غـزة،    صحاب حمطات الوقـود   أرابطة  تقييد كميات الوقود املتاح لسكان القطاع، واإلضراب الذي أعلنته          

 ملنظمات فلـسطينية   ووفقاً.)٣٧(يزل إىل القطاعواستمرار إغالق معرب ناحل عوز أمام اإلمدادات من البرتين والد  
 بسبب عدم متكن التالميذ واملعلمني من        يف املائة من قطاع التعليم يف غزة كان مشلوالً         ٥٠حلقوق اإلنسان، فإن    
 يف املائة، وهو مـا يعـّرض        ٥٠و ٢٠ن املدارس واجلامعات بني     عالتغّيب  معدل  ويتراوح  . الوصول إىل املدارس  

 .)٣٨(الكامل باحلق يف التعليمالتمتع للخطر 

الدين أو املعتقد وذلك مبـنعهم مـن        حبرية  السكان  متتع   على   أثّر اإلغالق املفروض على غزة أيضاً     قد  و    - ٢٦
 أقدس األماكن لدى املسلمني واملسيحيني، مثل مسجد األقصى وكنيسة القيامة يف مدينة القدس              بعضالعبادة يف   

 .وكنيسة املهد يف بيت حلم

فعقب استيالء محاس   . بالتقريرالفترة املشمولة   وبعد  غالق بشكل سليب يف حالة املعتقلني قبل        أثّر اإل كما      - ٢٧
، قررت قوات األمن اإلسرائيلية وقف السماح لألسر بزيارة         ٢٠٠٧يونيه  /على السلطة يف قطاع غزة يف حزيران      

مبن فيهم  ( من غزة     معتقالً ٧٦٠ر  ، تأثر هبذا القرا   ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان . املعتقلني الفلسطينيني من قطاع غزة    

                                                      
35 OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008. 

36 Ibid. 

37 Gaza Fuel Restrictions: Walking Toward Crisis, Gisha-Legal Centre for Freedom of Movement, 17 April 2008. 
See also PCHR, Press Release, 14 April 2008. 

38 Palestinian Centre for Human Rights, Press Release, 14 April 2008. 
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن برنامج الزيارات التابع للجنة الدولية للصليب األمحر، والذي كان يعمل منذ ). أربع نساء
ومل . ، يف فترة سادها عنف كثيف     ٢٠٠٧يونيه  /، توقف قبيل استيالء محاس على السلطة يف حزيران        ١٩٦٨عام  

قت على استئناف الربنامج الذي تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر عن طريقه بتنسيق توافق إسرائيل منذ ذلك الو
، اقُتِصرت االتصاالت بني املعتقلني وأسرهم ٢٠٠٧يونيه / ومنذ حزيران.زيارات أقارب السجناء الغزاوينيوتيسري 

وذكرت اللجنة الدولية   .  غزة  للوصول إىل  من السجون واليت تستغرق ستة أسابيع تقريباً      اليت ُترسل   على الرسائل   
يونيه، سوى حنو عشر رسائل يف الشهر بني السجناء وأسرهم، ولكـن        /للصليب األمحر أهنا مل تنقل، قبل حزيران      

 رسالة يف الشهر، مشددة على أن هذه الرسائل القصرية، اليت ختضع للرقابة             ٣٠٠هذا العدد ارتفع اآلن ليصل إىل       
 .)٣٩(ليةالعسكرية، ليست الوسيلة املثا

وتفيد التقارير أن اآلثار السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان نتيجة اإلغالق الذي تفرضه إسرائيل على غزة     - ٢٨
قد تفاقمت يف بعض احلاالت بسبب التدخالت يف العمل اإلنساين لعدد من وكاالت تقدمي املعونـة واملنظمـات     

كون الضغوط السياسية اليت مورست عليها لعدم التعاون اإلمنائية العاملة يف قطاع غزة، واليت أعربت عن األسف ل
 .مع مسؤويل محاس يف غزة قد أعاقت فعاليتها

   العنف ضد السكان املدنيني-  باء

 خلفيـة

 ملا ذكره لقد أدى الصراع الدويل املسلح بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة، وفقاً    - ٢٩
 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٥فرباير و / شباط ٢٥، يف الفترة ما بني       فلسطينياً ٢٢١نية، إىل مقتل    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسا   

 يف  ٣٠٠ الغربية و   يف الضفة  ً فلسطينيا ١٦٠وعالوة على ذلك، ُجرح حنو      ).  يف غزة  ٢٠٢ منهم يف الضفة الغربية و     ١٩(
ـ   . ٢٥ حنو    إسرائيليني وجرح  ١٠وخالل الفترة ذاهتا، قُتل     . قطاع غزة    وات اجلويـة اإلسـرائيلية    وشـنت الق

 . غارة جوية على أهداف خمتلفة داخل قطاع غزة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير٧٥ما ال يقل عن 

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥إىل فرباير / شباط٢٥ منعمليات النشطاء الفلسطينيني أثناء الفترة 

 مسلح فلسطيين   أطلق عندما   صاً شخ ١١، قُتل مثانية مدنيني إسرائيليني وُجرح       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٦يف      - ٣٠
 بالقرب من بوابة دمشق باملدينة أرثوذكسي وطُعن حاخام .)٤٠(النار داخل مدرسة دينية يهودية يف القدس الغربية 

 مـن داخـل     نيوتبنت املسؤولية عن اهلجوم مجاعة من النشطاء الفلسطيني       . مارس/ آذار ١٨القدمية يف القدس يف     
 .)٤١(أحرار اجلليلإسرائيل تسمى 

                                                      
39 IRIN/OCHA, 22 April 2008, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77862. 

40 Haaretz, 7 March 2008, http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtm1? itemNo=961767. 

41  Israel National News, 18 March 2008, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/125596. 
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أبريل مدنيان إسرائيليان وجندي واحد أثناء عملية شنها نشطاء فلسطينيون          / نيسان ٨ويف غزة، قُتل يف         - ٣١
العملية العسكرية عدد من املنظمات منـها اجلهـاد         هذه  وادعى املسؤولية عن    . على حنال عوز، أحد معابر غزة     

ذه العملية كانت هتدف إىل اختطاف      وُزعم أن ه  . اإلسالمي واجلناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني      
 .جنود إسرائيليني

 ٤٥٠ قذيفة هاون و   ٦٤٠أطلقوا، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، حنو       قد  وُيقدَّر أن النشطاء الفلسطينيني         - ٣٢
سـديروت  مـدينتا   ، من غزة يف اجتاه جنوب إسرائيل، مبا يف ذلك           القّسام، كان معظمها من صواريخ      صاروخاً
أن معظم الصواريخ وقذائف اهلاون اليت أطلقها النشطاء الفلسطينيون كانت عـشوائية، إال أن           ورغم  . وعسقالن

يف منـاطق متامخـة     تقع  ، منشآت عسكرية إسرائيلية     ذُكربعض قذائف اهلاون قصرية املدى استهدفت، حسبما        
ئف اهلاون اليت أطلقهـا      إلصابات نتيجة الصواريخ وقذا     إسرائيلياً ١٢وتعّرض حنو   .  فيها َمن يعملون للحدود أو   

. نشطاء فلسطينيون، كما عاىن العديد من سكان سديروت والبلدات األخرى يف جنوب إسرائيل من صـدمات               
 . باملباين ومنها البيوت وغريها من املنشآت أضراراًوأحلقت الصواريخ أيضاً

أبريـل يف   / نيسان ٢٥لة  وعالوة على ذلك، قُتل اثنان من حراس األمن اإلسرائيليني يف الضفة الغربية لي                - ٣٣
ومتكّن حارس ثالث مـن     . هجوم بإطالق النار يف املنطقة الصناعية يف نيتساين شالوم بالقرب من مدينة طولكرم            

 .الفرار بعدما أطلق املسلح النار

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥إىل فرباير / شباط٢٥من العمليات العسكرية اإلسرائيلية أثناء الفترة 

 داخـل   عسكرياً توغال٣٠ًسرائيلية، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مبا ال يقل عن       قامت قوات األمن اإل       - ٣٤
ورغم أن عدد التوغالت يف الضفة الغربية كان أكرب بكثري .  داخل مناطق شىت يف الضفة الغربية توغال٣٤٨ًغزة و

ولعل ذلك يعزى . يف غزةمنه ة عدد اإلصابات والوفيات كان أقل بكثري يف الضفة الغربيفإن عليه يف غزة،   هو  مما  
 .إىل طبيعة األساليب واألسلحة املستخدمة يف العمليات يف كل من الضفة الغربية وغزة

، بسبب الصراع الدويل  طفال٥١ً نساء و٧ قد قُتلوا، منهم  فلسطينيا٢٢١ً ما جمموعهوأفادت التقارير أن     - ٣٥
 ١٤٥، منـهم     فلسطينياً ٤٦٠، إذ جرح حنو     رحى أيضاً وقد زاد عدد اجل   . املسلح بني اإلسرائيليني والفلسطينيني   

 . امرأة، نتيجة لعمليات قوات األمن اإلسرائيلية يف قطاع غزة والضفة الغربية٢٠ وطفالً

.  استهداف النشطاء الفلسطينيني وأفراد األمن هبدف قتلهم        املتمثلة يف  وقد استمرت السياسة اإلسرائيلية       - ٣٦
  فلـسطينياً   ناشطاً ١٦  ما جمموعه  نسان، قُتل، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،      ملنظمات فلسطينية حلقوق اإل    فوفقاً
وُيدَّعى أن عشرة من هؤالء     . يكونوا مشتركني بشكل مباشر يف أعمال قتالية      رغم أهنم مل     من أفراد األمن     وفرداً

ليات أدت بشكل غري مباشر إىل وأفادت التقارير إضافة إىل ذلك أن هذه العم. قُتلوا يف غزة وستة يف الضفة الغربية
مارس، قتلت قوات خاصة    / آذار ١٢ويف  . طفالن وشخص معّوق  منهم  ،   مدنياً  فلسطينياً ١٢جرح ما ال يقل عن      

ودعت منظمة غري حكومية إسرائيلية إىل إجراء حتقيق جنائي يف          . إسرائيلية يف بيت حلم أربعة نشطاء فلسطينيني مطلوبني       
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.  أحـد الـضحايا   مرتلهبدم  قوات األمن اإلسرائيلية    حول قيام   ىل التحقيق يف االدعاءات     عمليات القتل هذه، وكذلك إ    
 .)٤٢( السبعةوإمنا ملعاقبة زوجة الضحية وأطفالهويدعى أن املرتل مل ُيهدم يف سياق ضرورات العملية 

اسعة النطاق جرت الغالبية العظمى من الفلسطينيني الذين قُتلوا توفوا أثناء عملية عسكرية إسرائيلية وإن و    -٣٧
  فلسطينيا١٢٠ًفقد قُتل، نتيجة هلذه العملية، . مارس/ آذار٣فرباير و/ شباط٢٧داخل قطاع غزة يف الفترة ما بني 

وأكّدت منظمات  .  نساء ٦ و  قاصراً ٣٤وحدها، قُتل   العسكرية   ويف هذه العملية     .)٤٣( شخصاً ٢٦٩بينما ُجرح   
وكان مخسة من هؤالء األطفال     . خل منازهلم حسبما أفادت التقارير    فلسطينية أن سبعة من األطفال قُتلوا وهم دا       

 ملنظمات فلسطينية حلقوق اإلنسان، قد يكون ووفقاً. دون الثانية عشرة من العمر، منهم رضيع يف الشهر السادس
يـة  من الـضفة الغرب    وباإلضافة إىل ذلك، قُتل طفالن       .)٤٤(أربعة من هؤالء األطفال مشتركني يف أنشطة قتالية       

 .يف احتجاجات على العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزةمشاركتهما أثناء ) أحدمها من اخلليل والثاين من رام اهللا(

 عـن    لألراضي واهلياكل األساسية واملباين، فـضالً       هائالً  عن ذلك، أن تدمرياً    وأفادت التقارير، فضالً      - ٣٨
. مارس/ آذار٣إىل فرباير / شباط٢٧من اليت جرت يف الفترة  أثناء العملية حدثاملؤسسات الدينية والتعليمية، قد    

وأصـيب  .  بدون مأوى  فلسطينياً ١٤٧أضحى  بذلك   ُدّمر بالكامل، و    وعشرين مرتالً   التقارير أن واحداً   ذكرتو
فرباير، / شباط٢٨ ويف .)٤٥(آخرين  شخصا٦١٦ً بأو جزئية، وهو ما أدى إىل اإلضرار فادحة أضرار ب  مسكنا٨٨ً

االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني الكائن يف منطقة        على مقر     صاروخياً رات حربية إسرائيلية هجوماً   شّنت طائ 
وهي البناية  ( كامالًتسبب يف تدمري بناية من مخسة طوابق تدمرياًمما سكنية مكتظة يف جباليا يف مشال قطاع غزة،    

عشرات املساكن األخـرى    بأضرار جزئية   حلاق  إويف  ) سلحةاألتستخدمها لتخزين   أن محاس   اليت ادعت إسرائيل    
 . نساء٦ و طفال١٢ً، منهم  شخصا٤٤ًوُجرح يف هذا اهلجوم . اجملاورة

قد اسُتهدفت  وأفادت وسائط اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان أن الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف                - ٣٩
ث حوادث خمتلفة، إلطالق عرضوا، يف ثالسيارات اإلسعاف واملوظفني الطبيني تموظفي وأفادت التقارير أن . أيضاً

كما أصيب عامل شبه طيب جبروح بليغة عندما .  املصابنيمما أدى إىل وفاة حياولون الوصول إىل اجلرحى، النار وهم
موقع تعـرض هلجـوم     من  اجلرحى  لنقل  أطلق عسكريون إسرائيليون النار على سيارات إسعاف كانت متوجهة          

 .)٤٦(صاروخي شنته مروحية

                                                      
42 B’Tselem, Press Release, 27 March 2008, at http://www.btselem.org/english/ 
Press_Releases/20080327.asp. 

43 OCHA, Protection of Civilians Weekly Report, 27 February-4 March 2008, at 
http://www.ochaopt.org/documents/Weekly_Briefing_Notes_249_English.pdf. 
44 Defence for Children International/Palestine Section, 6 March 2008, at  
http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=696&CategoryId=16. 

45 Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008. 
46 Al-Mezan Centre for Human Rights: Report on IOF’s Operation Warm Winter in the Gaza Strip (27 February-3 
March, 2008), March 2008. 
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وادعت قوات األمن اإلسرائيلية أن النشطاء الفلسطينيني استغلوا السكان الفلسطينيني ألغراض خاصة هبم،     - ٤٠
 إلخفاء أسلحة وجتهيزات    املدنيني مساكن   استخدمواصواريخ من مناطق آهلة بالسكان؛ و     الحيث تعمدوا إطالق    

 وأفادت قوات األمن    .)٤٧(ة متوقعة مدنيني كدروع بشرية التقاء ضربات جوي     كما استخدموا   لتصنيع متفجرات؛   
ل تفادي  ني املغادرة من أج   ياملدنمن   أهنا ترسل رسائل إنذار قبل اهلجوم على أهداف تطلب فيها            اإلسرائيلية أيضاً 

 .)٤٨(وقوع ضحايا بني املدنيني

، ساد هدوء نـسيب     ٢٠٠٨ مارس/ آذار ٣فرباير و / شباط ٢٧وعقب العملية اليت جرت يف الفترة ما بني             - ٤١
 عـدد   يع قليلة مل حتدث فيها هجمات عسكرية أو ضربات جوية إسرائيلية واسعة النطاق يف غزة، وقـلّ                ألساب

على أن قوات الدفاع اإلسرائيلية،     . الصواريخ وقذائف اهلاون اليت أطلقها النشطاء الفلسطينيون يف اجتاه إسرائيل         
 ٨طة الغاز يف حنال عـوز، جـّددت، يف          وبعد مقتل سائقني مدنيني إسرائيليني على يد نشطاء فلسطينيني يف حم          

منـهم شـاب يف   (لسطينيني  ف٧أبريل، توغالهتا داخل األجزاء الشمالية والشرقية من قطاع غزة، فقتلت          /نيسان
 . آخرين١٥وجرحت )  من مدينة غزةةرالسادسة عش

فيه ثالثة  أبريل، وبعد نصب كمني قبالة مستوطنة بريي بالقرب من احلدود مع غزة قتل              / نيسان ١٦ويف      - ٤٢
، قيل  فلسطينيا١٨ًجنود إسرائيليني، شنت قوات األمن اإلسرائيلية هجمات على غزة أدت إىل قتل ما يقدر بنحو 

 وكالة رويترز لألنباء وثالثـة    يعمل مع   ويف إحدى الضربات، قُتل مصّور      .  منهم مل يكونوا من املقاتلني     ١٣إن  
ثنـان كانـا    االاألول كان يصّور الدبابة و    (لقت من دبابة    ط بقذيفة أُ  ،)٤٩(ناأشخاص آخرين، اثنان منهم قاصر    

وادعت منظمـات   "). صحافة"دراجتيهما بالقرب من سيارة الصحفي اليت كانت حتمل بوضوح عالمة           يقودان  
 إىل حتقيقات جرت يف عني املكان، أن طاقم الدبابة اإلسرائيلية أطلق النـار بتـهور أو                 حقوق اإلنسان، استناداً  

 أدلة تثبت أن الدبابة أطلقت قذيفة سـهمية         ومجعت منظمات حقوق اإلنسان أيضاً    . فريق الصحفي  على   متعمداً
وما فتئت مجاعات حقوق اإلنسان يف إسرائيل       . تطايرت منها مئات املقذوفات كالسهام قبل أن ترتطم باألرض        

 تنتشر على مساحة واسعة     وفلسطني حتث اجلنود اإلسرائيليني على وقف استخدام القذائف السهمية يف غزة ألهنا           
 أنه سيجري حتقيقاًأبريل، أعلن اجليش اإلسرائيلي    /ن نيسا ٢٠ ويف   .)٥٠(دنيني عشوائياً امليل يرجح أن تصيب     وبالتا
 . يف املالبسات اليت أحاطت بوفاة مصّور وكالة رويترزرمسياً

                                                      
47 http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/ 
Hamas+exploitation+of+civilians+as+human+shields+-+Photographic+evidence.htm. 

48 A similar conduct of hostilities was witnessed during the war in Lebanon in 2006. As the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions stated in the report following the mission to Lebanon, “Israel’s 
responsibility to distinguish between combatants and civilians is in no way discharged by warning civilians that they 
will be targeted. Warnings are required for the benefit of civilians, but civilians are not obligated to comply with 
them. A decision to stay put - freely taken or due to limited options - in no way diminishes a civilian’s legal 
protections. It is categorically and absolutely prohibited to target civilians not taking a direct part in 
hostilities”.(A/HRC/2/7), para. 41, p. 10. 
49 PCHR identified them as Ahmed ‘Aaref Farajallah, 14, Ghassan Khaled Abu ‘Otaiwi, 17, and Khalil Isma’il 
Dughmosh, 22. 

50 Human Rights Watch Press Release, 20 April 2008. 
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يجة إلطالق قوات األمن     نت قد ُجرحوا  فلسطيين   ١٠٠أما يف الضفة الغربية، فقد أفادت التقارير أن حنو              - ٤٣
وقُتل ثالثة  . اإلسرائيلية النار أثناء مظاهرات واحتجاجات عارمة مناهضة للعمليات العسكرية اإلسرائيلية يف غزة           

 ١٦ويف .  أثنـاء االحتجاجـات والتـوغالت يف الـضفة الغربيـة        مدنياً ١٣فلسطينيني، منهم طفالن، وُجرح     
 يف أراض يسيطر عليها مـستوطنون        عاماً ١٥ لشاب يبلغ من العمر      أبريل، ُعثر على جثة عارية ومشوهة     /نيسان

وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد شـرعت يف       . يقطنون مستوطنة احلمرة بالقرب من نابلس يف مشال الضفة الغربية         
 .)٥١(وقت سابق يف التحقيق يف احلادث

، قُتل فلسطيين واحد وُجرح مع مستوطنني إسرائيلينيجرى فيها تبادل إلطالق النار ويف حوادث منفصلة     - ٤٤
 ، أطلق مستوطن إسرائيلي النار على طالب جامعي فلسطيين فأرداه قتيال٢٠٠٨ًمارس / آذار٣١ويف . ستة آخرون

وقد هجم على الضحية مستوطنان إسرائيليان كانا ينتظران عند         . ٦٠بينما كان ينتظر سيارة أجرة على الطريق        
أبريل، هجم مـستوطنان    / نيسان ٩ ويف   .)٥٢(مشال مدينة رام اهللا   " يلوش"بالقرب من مستوطنة    للحافالت  موقف  

 وأفادت التقارير أن .)٥٣(إسرائيليان على سيارة فلسطينية بالقرب من مدينة نابلس، وُجرحت امرأتان نتيجة لذلك
شقوا فذُكر أن مستوطنني ر: مارس بالقرب من قلقيلية /حدثت يف آذار  قد  هجمات قام هبا مستوطنون إسرائيليون      
 من  إسرائيلياً مستوطنا٤٠ًأبريل، قام ما ال يقل عن / نيسان١٤ ويف .)٥٤(باحلجارة سيارات فلسطينية تقل مدنيني

 .)٥٥( شجرة لوز ميلكها فلسطينيون يف قرية تـل        ٣٠مستوطنة غيالد، الواقعة جنوب غريب مدينة نابلس، باقتالع         
جلس عنية حبقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية الدولية مبواتصل عدد من املنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية امل

وأفاد رئيس جملس القرية أنه ال علم له ببدء الشرطة اإلسرائيلية . بتوثيق احلادثهذه املنظمات قامت حيث القرية 
 .وقت كتابة هذا التقريرحىت أي حتقيق 

 ٢٤إىل  فربايـر   / شـباط  ٢٥ مـن ء الفترة   احلوادث األخرى، مبا يف ذلك العنف فيما بني الفلسطينيني، أثنا         
   ٢٠٠٨أبريل /نيسان

، )مخـسة أطفـال   من بينهم   (، وقيل إن منهم تسعة مدنيني        فلسطينياً ٣٠يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، قُتل           -٤٥
 .حلقوق اإلنسان حسب ما أفادت به منظمات فلسطينيةبني الفلسطينيني، حوادث عنف ن يف ي آخر٢٦وُجرح حنو 

                                                      
51  It was reported that, based on the interviews with many people in the area, that the 15 year old 
had tried to return home via the Al-Hamra checkpoint, but was refused passage through as being 
only 15 years old, he had no identification (IDs are only issued to Palestinians aged 16 years and 
over). It appears that he was then forced to walk around the long way home and there probably 
“abducted” on 15 April. Reference: http://sabbah.biz/mt/archives/2008/04/19/body-palestinian-
boy-found-mutilated-israeli-settlement/. 

52 PCHR Weekly Report No. 14/2008.  http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/03-04-2008.htm.  
Israeli sources claimed that the victim attempted to attack the two settlers using a knife.  
53 PCHR Weekly Report No. 15/2008. http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/10-04-2008.htm. 
54 For instance, on 14 April on the Nablus- Qalqilia Road, bypassing the Qedumim settlement. 

55 PCHR Weekly Report No.: 16/2008. http://www.pchrgaza.org/files/W_report/ 
English/2008/17-04-2008.htm. 
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 التقارير أن عدة حوادث تورطت فيها جمموعات مسلحة غري حمددة اهلوية يف غزة بينما اسـتمر                 وأفادت    - ٤٦
 وسادت حوادث االقتتـال بـني الفـصائل، وعمليـات االختطـاف،             .تدهور حالة اإلخالل بالقانون والنظام    

 ملنظمـات   ووفقـاً . ينيعلى املؤسسات العامة واحلريات املدنية، مسببة املزيد من الضحايا بني املدن          واالعتداءات  
 .)٥٦( يف غزة نتيجة هلذه احلوادث فلسطينيا٢٨ًقوق اإلنسان، فقد قُتل حلفلسطينية 

، اعتـدى   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢يف  : ومن بني احلوادث اليت وقعت يف غزة، جتدر اإلشارة إىل ما يلي               - ٤٧
وتظل مالبسات  . اع غزة مسلحون جمهولون على مدير برنامج غزة للصحة النفسية يف مدينة دير البلح وسط قط             

مارس، أفادت صحف حملية أن قوات األمن التابعة حلماس ألقت القبض على            / آذار ١٩ ويف   .)٥٧(احلادث غامضة 
قبـل اقتحـام مكتبـه ومـصادرة        منصبه،   صر يف خان يونس وخلعت وكيل وزير النقل من        امدير مستشفى ن  

لى عدد من أعضاء املكتب السياسي للجبهـة        مارس، ألقت الشرطة يف غزة القبض ع      / آذار ٢٣ويف  . )٥٨(سيارته
 يف املخابرات العامة اً سابقاًأبريل، اختطف مسلحون جمهولون ضابط/ نيسان١٣ ويف .)٥٩(الشعبية لتحرير فلسطني

علـى  قد ُعثر   أنه  املختطف  أسرة  أبريل، أبلغت الشرطة    / نيسان ١٥ويف  . هولةالفلسطينية، واقتادوه إىل وجهة جم    
 مثة عالمات واضحة ، ملنظمات حملية حلقوق اإلنسانووفقاً. يخ عجلني جنوب غريب مدينة غزةيف منطقة الشجثته 
أبريل، ألقـت  / نيسان١٧ويف بيان نشرته صحف حملية يوم . على جثة الضحية تبني تعرضه لالعتداء البدين      بدت  

وأعلنـت  .  احلـادث   الضابط السابق، ودعت إىل حتقيق عادل وموضوعي يف        ةفتح بالالئمة على محاس على وفا     
 سيجري يف احلادث، وأنه سيعلن عن نتائج هذا التحقيق، وستتخذ تـدابري قانونيـة               السلطات يف غزة أن حتقيقاً    

 للتحقيق يف وفـاة     وأفادت صحف حملية أن جلنة برملانية قد أنشئت أيضاً        . لتدارك التجاوزات وحماكمة الفاعلني   
 اعتداءاتسّجلت منظمات حملية حلقوق اإلنسان ما جمموعه عشرة وباإلضافة إىل ذلك، . ضابط املخابرات السابق

 .على مؤسسات عامة وجتمعات سلمية يف قطاع غزة على مدى الفترة املشمولة بالتقرير

 فوفقـاً .  املزيد من الضحايا واجلرحـى      خملفاً ويف الضفة الغربية، ساد العنف فيما بني الفلسطينيني أيضاً            - ٤٨
  ألمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على ستة عناصر من محاس يف الضفة الغربية            ملصادر خمتلفة، ألقت قوات ا    

مارس، قُتل  / آذار ٢٨ ويف   .)٦١(مارس/ آذار ١٨، وألقي القبض على اثنني آخرين يف        )٦٠(٢٠٠٨مارس  / آذار ٣يف  
ويف . ة الغربية ثالثة فلسطينيني على األقل يف حوادث عنف يف قرية كفر ثلث جنوب شرق مدينة قلقيلية يف الضف                

أبريل، اندلعت صدامات بني طلبة ينتمون إىل فتح وآخرون ينتمون إىل محاس يف حرم جامعة اخلليل،                / نيسان ١٢
                                                      
56 Interview with Al-Mezan Centre for Human Rights, Gaza, April 2008. 

57 See, Al-Mezan Centre for Human Rights, Press Release, 6 March 2008. 

58 Ibid. 19 March 2008. 

59 Al-Hayat Al-Jadida on 24 March 2008. 

60 Ma’an News, 4 March 2008 at  
http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&Do=Print&ID=28147. 

61 Ma’an News, 18 March 2008 at 
 http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&Do=Print&ID=28351. 
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 محاس منشورات تتهم قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال أربعـة مـن              إىلبعدما وّزع طلبة ينتمون     
أبريل، اندلع  / نيسان ٨ويف  . ات اجلامعة أثناء هذه الصدامات    وُجرح العديد من الطلبة وتضررت ممتلك     . زمالئهم

تبادل إلطالق النار بني قوات أمن تابعة للسلطة الفلسطينية وعدة أعضاء يف كتائب شهداء األقصى كانوا قد فروا 
ما جمموعه وُجرح .  أن سلّموا أنفسهم يف إطار صفقة عفو    حتجزون بعد ُيمن سجن جنيد يف نابلس، حيث كانوا        

أبريـل،  / نيسان ١٣ويف  ). أم وولدها (عضو يف كتائب شهداء األقصى، ومدنيان       و أمن فلسطينيني    يسة موظف مخ
 . سيارة حمافظ نابلس، ومل يصب أحد يف اهلجومون فلسطينيونهاجم مسلح

اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا األطراف وكان هلا أثر على حالة حقـوق              -  جيم
  احملتلةاإلنسان يف األرض الفلسطينية 

 واحلرية يف التعليم، يذكر أن قوات الدفاع اإلسرائيلية أصدرت، )٦٢(رية املرء يف اجلهر بدينهوفيما يتعلق حب    - ٤٩
 بإغالق ومصادرة املؤسسات اليت متلكها اجلمعيـة  ، أمرا٢٠٠٨ًمارس / آذار٦إىل فرباير  / شباط ٢٦يف الفترة من    

ات اليت تضررت هبذا    وتشمل املؤسس . عية ِصالت تربطها حبماس   اخلريية اإلسالمية يف اخلليل، مدعية أن هلذه اجلم       
 بنت، ومبىن سوق اهلدى، ويضم مكتبة لألطفال، ومثانية ١ ٥٠٠ قيد اإلنشاء من املقرر أن تستقبل القرار مدرسة

 منظمات غري حكوميـة،     لطب األسنان وأمراض القلب، وثالث     للعالج الطبيعي، وعيادة     اًحمالت جتارية، ومركز  
وتـشغِّل اجلمعيـة اخلرييـة      . ينوخمبز اً للجمعية اخلريية اإلسالمية، ومطعم    اًوخمزناملسلمني،   مجعية الشباب    منها

 .دارين لأليتامتدير ، مبن فيهم معلمون ومستشارون، كما أهنا  موظفا٥٥٠ًاإلسالمية حنو 

أصدر فقد  ن لأليتام،   خبصوص هاتني الداري  خطّية  ورغم أن قوات الدفاع اإلسرائيلية مل تصدر أية أوامر              - ٥٠
ويف . غارتان على داري األيتامتلتها وقيل إن هذه التعليمات . امتعليمات شفهية بغلق املؤسستني وإخالء ساكنيه  

 الدفاع اإلسرائيلية على ما يبدو مبصادرة مجيـع األلبـسة       تقامت قوا ) مارس/ آذار ٦يف  (إحدى هاتني الغارتني    
أما الغارة الثانية، فقد جرت حـسبما أفيـد يف          . ألطفاللوازم اخلاصة با  الواألغذية والقرطاسية وغري ذلك من      

ن اوي هاتؤوت.  يف مضايقة األطفال وإثارة اخلوف لديهممنتصف الليل بعد أسبوع من الغارة األوىل، فكانت سبباً
تصادية احلادة،  ال يستطيعون العودة إىل بيوهتم بسب الضائقة االق طفال٩٥ً، منهم  طفال٣ً ١٩٢وترعيان ن  االدار
، فمنهم يتيم فقد أحد األبوين  طفال٣ً ٠٤٢أما األطفال املتبقون وعددهم . هلم على اإلطالقأُسر  آخرون ال ٥٥و

لـدى  كـن   تويف وقت كتابة هذا التقرير، مل        .ومنهم من فقد كال األبوين ومل يبق له سوى أقارب من األسرة           
 للطوارئ إليواء هؤالء األطفال أو تقدمي املساعدة اإلنسانية هلم، يف           جلمعية اخلريية اإلسالمية يف اخلليل أية خطط      ا

 تنفيذ األمر إىل حني انعقاد      أبريل، علّقت حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية مؤقتاً      / نيسان ٧ويف  . حال طردوا بالقوة  
دمي التربير القانوين   جلسة استماع أخرى، ومنحت احملكمة قوات األمن اإلسرائيلية مهلة غري حمددة من الوقت لتق             

 حلالة الضعف اليت يعيشها األشخاص املتأثرون هبذا القرار، ومعظمهم من األطفال، فـإن              ونظراً. لقرار اإلغالق 
العواقب املترتبة على إغالق املؤسسة اخلريية من الناحية اإلنسانية ومن ناحية حقوق اإلنسان ميكـن أن تكـون                  

 .وخيمة للغاية

                                                      
62 The freedom to manifest one’s religion includes the freedom to establish seminaries or religious schools, as set 
out in the Human Rights Committee’s general comment No. 22 (1993), para. 4. 
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، وال سيما احلق يف السكن الالئق، مثة عدد من حاالت الئقستوى معيشي التمتع مب  وفيما يتعلق باحلق يف       - ٥١
مـارس،  /ففي آذار. هدم املنازل وطرد ساكنيها يف مجيع أحناء الضفة الغربية حدثت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   

غور األردن وقلقيلية وأرحيا     عن معدات يف أقضية      دّمرت قوات الدفاع اإلسرائيلية منازل وحظائر للماشية، فضالً       
ومن بني اجملتمعات احمللية اليت تأثرت جراء هذا العمل .  بال مأوى شخصا١٣١ً  ما جمموعهواخلليل والقدس تاركة

 وعزبـة   )٦٣(أهايل منطقيت احلديدية وفروش بيت دجان يف غور األردن؛ واجلفتلك يف أرحيا؛ وعرب الرماضـني              
 ِحزما واجليب وعناتا يف     أم لصفا وققاوية ومستوطنة إمنيزل يف اخلليل؛ وأخرياً        يف قلقيلية؛ والديرات و    )٦٤(الطبيب
وكان هذا البيت الذي تسكنه أسرة      .  منطقة القدس  يفأبريل، ُهدم مرتل واحد يف قرية عناتا        /ويف نيسان . القدس

بل متطوعني دوليني ، وأعيد بناؤه من ق٢٠٠٥ديسمرب /، منهم مخسة أطفال، قد ُهدم يف كانون األول فردا١٢ًمن 
 .٢٠٠٧يف عام 

 واهليئة الفلـسطينية املـستقلة      )٦٥(وفيما يتعلق حبظر التعذيب، دعت منظمات فلسطينية حلقوق اإلنسان            - ٥٢
، إىل إجراء حتقيقات مستقلة يف وفاة الشيخ جميد عبد العزيز مصطفى     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٦حلقوق املواطن، يف    

 يف رام اهللا لـدى جهـاز        فرباير، بينما كان معتقالً   / شباط ٢٢، املتوىف يوم     عاماً ٤٤الربغوثي، البالغ من العمر     
 ١٤ألقوا عليه القبض يف     كانوا قد   وأفادت التقارير أن أربعة ملثمني      . املخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية    

العام الفلـسطيين،  ووصف تقرير للطب الشرعي، أمر به النائب . فرباير لدى خروجه من مسجد يف املدينة  /شباط
ومثة ادعاءات . وذكر سبب الوفاة على أنه نوبة قلبية نامجة عن تضخم شاذ يف القلب" طبيعية"الوفاة املفاجئة بأهنا 

تشري إىل أن الضحية قد تعرض، قبل وفاته، للتعذيب وسوء املعاملة، وأنه قـد              " مبا يف ذلك صور   "بأن هناك أدلة    
، أصدرت جلنة لتقصي احلقائق، شكلها      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣ويف  .  اعتقاله  ضحية إمهال طيب أثناء    يكون أيضاً 

 خلُص إىل أن هناك دالئل على حـدوث         )٦٦(اجمللس التشريعي الفلسطيين للتحقيق يف وفاة جميد الربغوثي، تقريراً        
 تعذيب وضرب وأنه ال يوجد أي دليل على أن املتوىف كان يعاين من أي مرض سابق العتقالـه؛ وأضـاف أن                    

 إىل هذا التقرير، طلب الرئيس الفلسطيين حممود        واستناداً. اخلدمات الطبية اليت قُّدمت إىل السجني مل تكن كافية        
 إىل  ودعا أيضاً . عباس إجراء حتقيق داخلي للكشف عما إذا كانت هناك أية انتهاكات متصلة باعتقال الربغوثي             

 .)٦٧(حتجازمجيع أماكن االت تفتيش تشمل عمليامكتب النائب العام جيري أن طلب معاقبة اجلناة و

                                                      
63 See also: OCHA Weekly Report (12-18 March 2008), http://www.ochaopt.org/documents/WBN251.pdf 
64 Stop The Wall, Briefing: 12.03.08, Continuous demolitions in Jordan Valley and Qalqilia district require 
international action. 
65 Report, United Against Torture Coalition, 3 March 2008; Al Haq: the findings of the PLC investigating the death 
of Majd abdel Aziz Bhargouthi must be implemented, 10 April 2008, http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=360; 
PCHR, 26 February 2008, http://www.emhrn.net/pages/512/news/focus/51380. 

66 Unofficial translation of PLC committee findings: http://www.unitedagainsttorture.org/more.asp?NewsID=39.  
67 Al Quds (in Arabic), 18 March 2008, http://www.alquds.com/node/18544. 
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 ٤يف  :  التقارير احلوادث التالية   ذكرتوفيما يتعلق حبرية التعبري والرأي واحلق يف التجمع السلمي، فقد               - ٥٣
 ٥ ويف .)٦٨(، قررت وزارة الداخلية يف غزة منع مراسلي تلفزيون فلسطني من العمل يف غـزة    ٢٠٠٨مارس  /آذار
 الشعيب، وهي فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن شرطة محـاس             مارس، ادعت جبهة النضال   /آذار

مارس، ادعـت منظمـة     / آذار ١٠ ويف   .)٦٩(عتداءات اإلسرائيلية يف قطاع غزة    منعت مظاهرة شعبية مناهضة لال    
 للشباب نظمته فـتح يف مدينـة غـزة وهـددت باعتقـال              الشبيبة الفتحاوية أن شرطة محاس منعت اجتماعاً      

مارس، اقتحم عدد من عناصر جهاز األمن الوقائي يف رام اهللا مقر وكالة رامتـان               / آذار ١٢ ويف   .)٧٠(احلاضرين
أُفرج عنه قد  و.)٧١(ه وبعض ممتلكاتهلألنباء، وألقوا القبض على أحد احملررين العاملني يف الوكالة وصادروا حاسوب

 ).عن طريق الوساطة(يف اليوم التايل 

 فإن القيود املفروضة على تنقل الفلسطينيني بني الضفة الغربية وغزة والقـدس             وفيما يتعلق حبرية التنقل،       -٥٤
 فقد كان هناك، أثناء الفترة املشمولة .)٧٢(الشرقية وكذلك داخل الضفة الغربية نفسها قد استمرت بل إهنا زادت

. تنقل داخل الضفة الغربية    حاجز من أصناف شىت حتول دون متتع الفلسطينيني حبقهم يف حرية ال            ٦٠٠بالتقرير، أكثر من    
 أحلقت أضـراراً  قد  من رقابة   يصاحب ذلك    ونظام اإلغالق وما     ، وحاالت حظر التجول   ، واملستوطنات ،فمسار اجلدار 
االجتماعية واالقتصادية يف الضفة الغربية، وسامهت يف زيادة االعتماد على املعونة وزيادة الفقر والبطالـة،               جسيمة بالبىن   

 . على متتع السكان باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةوكان هلا أثر خطري

   اخلالصة-  ثالثاً
التوصيات اليت إن و. تظل حالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة خطرية وال سيما يف غزة          - ٥٥

ت حقـوق اإلنـسان يف األرض    هلا عن انتهاكا.)٧٣( تقريرأحدثقّدمتها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف  
. الفلسطينية احملتلة، وال سيما فيما يتعلق بإنشاء آليات للمساءلة وباإلغالق املفروض على قطاع غزة، مل تنفذ

بل على العكس من ذلك، فقد استمرت اإلجراءات اليت اختذهتا األطراف، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، يف                
ويف ضوء ذلك، تظل مجيع التوصيات السابقة . نسان والقانون اإلنساين الدويلانتهاك القانون الدويل حلقوق اإل

  .اليت قّدمتها املفوضة السامية صاحلة وينبغي لألطراف أن تنفذها على جناح السرعة

 -  -  -  -  -  
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